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Introdução
     Nas aves o ovário produz o ovócito e fabrica 
a gema no seu interior, a partir de matérias 
primas sintetizadas no fígado. O oviduto conduz 
o ovo/ovócito até a cloaca, sendo nesse trajeto 
adicionados sucessivamente a albumina, as duas 
membranas da casca e a casca. Desta maneira, o 
oviduto das aves é uma estrutura complexa que 
tem a função de secretar e adicionar proteínas, 
carboidratos, íons e água ao ovo/ovócito durante 
a sua passagem, além de ser o local onde pode 
ocorrer a fecundação [1].
     A adição de minerais orgânicos na dieta de 
poedeiras resulta em melhora no desempenho e 
qualidade interna e externa do ovo, a partir de 
oito semanas de inclusão, e também uma 
melhora que variou de 1,2% a 3,6% na 
produção quando suplementadas com 0,2 e 0,3 
ppm de selênio orgânico [2].
     Em outra pesquisa Pan et al (2004) [3], 
trabalhando com poedeiras comerciais de ovos 
marrons, observaram que a adição de 
seleniometionina melhorou o peso da ave, 
conversão alimentar, produção de ovos, peso do 
ovo, coloração da gema e consistência do 
albúmen (Unidade Haugh).
       O selênio é um mineral essencial, 
componente de enzimas envolvidas na proteção 
antioxidante e no metabolismo da tireóide. A 
deficiência de selênio origina alterações como 
enfermidades do músculo branco, necrose do 
fígado, miopatias cardíacas, diáteses exsudativa 
e alterações na qualidade interna do ovo [4, 5].

      Este trabalho teve como objetivo avaliar os 
aspectos produtivos e morfológicos do oviduto 
de poedeiras comerciais (Gallus gallus) em 
postura, tratadas com selênio orgânico. 

Material e métodos

A.   Local do experimento

O experimento foi realizado na Estação 
Experimental de Pequenos animais de Carpina 
localizada na zona da mata setentrional do 
estado de Pernambuco.

B.   Animais

Foram utilizadas 1.600 poedeiras 
comerciais da linhagem Lohmann Selected 
Leghorn (LSL), destas, 800 aves receberam 
ração suplementada com selênio orgânico (250g 
tonelada de ração) e 800 aves receberam a 
mesma ração sem suplementação (grupo 
controle). 

C. Avaliação dos grupos

A avaliação em ambos os grupos foi 
realizada em quatro faixas etárias de produção 
(G1, G2, G3, G4) em ciclos de 28 dias a partir 
de 27 semanas. Nos aspectos produtivos foram 
analisados a quantidade, o peso, unidades 
Haugh, coloração da gema e resistência da casca 
e tempo de prateleira dos ovos e a conversão 
alimentar.

As faixas etárias de produção analisadas foram 
as seguintes:

G01- Aves com 27 semanas 
G02- Aves com 31 semanas 
G03- Aves com 35 semanas 
G04- Aves com 39 semanas

D. Processamento das amostras

Para o estudo morfológico foram usadas 
200 aves, sendo 20 aves para cada faixa etária 
de produção para cada grupo (tratadas e não 
tratadas). A avaliação em ambos os grupos foi 
realizada em dez faixas etárias de produção 
(G01, G02, G03, G04), em ciclos de 28 dias a 
partir de 27 semanas. Para a coleta do material a 
ser estudado, as aves foram eutanasiadas por 
deslocamento cervical e fragmentos das diversas 



porções do oviduto foram colhidos e 
imediatamente mergulhados em líquido de 
Boüin, onde permaneceram por 24 horas. A 
posteriori, as peças foram desidratadas em 
álcool etílico em concentrações crescentes, 
diafanizadas em xilol, impregnadas e incluídas 
em parafina, segundo a metodologia 
preconizada por Masson (1956) [6]. As peças 
foram incluídas de tal maneira que se puderam 
observar ao microscópio de luz, cortes 
transversais das diversas porções do oviduto. Os 
blocos foram cortados em micrótomo tipo 
Minot (Leica RM 2125 RT) ajustado para 5 µm, 
os cortes obtidos foram corados pela 
hematoxilina e eosina (H.E) e tricrômico de 
Mallory.

E.   Análise de ovos

      Para a análise dos ovos foram utilizados 120 
ovos por faixa etária de produção (60 de cada 
grupo) totalizando 480 ovos no período. Foram 
avaliados: a quantidade, gema o peso, unidades 
Haugh, coloração da gema, resistência da casca 
e tempo de prateleira dos ovos e a conversão 
alimentar das aves.

       F.   Análise estatísica

      Para a análise estatística foram utilizados os 
testes “t” de student, análise de variância para 
grupos independentes e análise de variância por 
postos de Kruskal-Wallis [7]. No presente 
trabalho o grupo controle e o grupo tratado
apresentaram diferença significativa (P>0,05)  
com relação a produção semanal de ovos, 
número de ovos por ave alojada e mortalidade 
até a 27a semana, exceto o grupo controle que 
demonstrou uma maior mortalidade quando 
comparado com o valor padrão da linhagem.

Resultados

       Nossos resultados finais revelaram que a 
suplementação de selênio orgânico na 
alimentação das aves aumentou (P<0,05) a 
altura do albume, espessura da casca, unidade 
Haugh e o índice de pigmentação da gema, não 
apresentando diferenças significativas em 
relação ao peso dos ovos, na porcentagem da 
gema e do albume e na gravidade específica 
(P>0,05). E na morfologia da camada mucosa 
do oviduto (magno, istmo e glândula da casca) 
do grupo suplementado com selênio orgânico 
apresentou maior dilatação das glândulas e 
melhor preservação e uniformidade do epitélio 
ciliar, porém não apresentou diferença quanto a 
estrutura do órgão nos grupos tratados e não 
tratados.

Discussão

      Baseados em nossos resultados finais, 
podemos concluir que, a estrutura morfológica 
do oviduto não sofreu alterações com o avanço 
da idade e da produção, entretanto o grupo 
suplementado com selênio orgânico apresentou 
melhor uniformidade do epitélio de 
revestimento e secreção. Alterando também a 
qualidade do ovo, observando-se diferenças nos 
parâmetros de produção e conversão alimentar.
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Figura1. Fotomicrografias do oviduto de aves tratadas e não tratadas com selênio orgânico. 
Observar magno, istmo e glândula da casca (1A, 2A e 3A, respectivamente) com revestimento 
epitelial ciliar mais desenvolvido e preservado (seta). Nas imagens 1B, 2B e 3B mostram magno, 
istmo e glândula da casca, respectivamente do grupo controle.
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